
 

 

 

 

 

 

 

 

MESAJUL  UNESCO  CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI 

05 OCTOMBRIE 2018 

"Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat" 

 

 

 

Educația reprezintă un drept fundamental al omului și un bine public.  

Educația transformă vieți, contribuind la dezvoltarea economică și 

socială.  

Educația promovează pacea, toleranța și incluziunea socială.  

Educația este sprijin pentru eradicarea sărăciei și urmărește ca fiecare 

persoană să ajungă la împlinirea propriului potențial.  

 

Cu toate acestea, există zone unde copiii sunt privați de dreptul la 

educație, un motiv major fiind lipsa profesorilor calificați și cu experiență, în 

special profesori femei din țările sărace. 

  Deși la nivel global se înregistrează o îmbunătățire a accesului la 

educație, mai mult de 263 de milioane de copii și tineri din întreaga lume nu 

sunt școlarizați. 

  Pe de altă parte, 617 milioane de copii și adolescenți nu dețin un nivel 

corespunzător de competențe de literație și numerație. Copiii cei mai săraci, 

marginalizați, inclusiv cei care trăiesc în zonele afectate de conflicte, sunt cei 

mai expuși risculurilor privind accesul la educație sau de a fi beneficiarii unei 

educații de calitate.  

Prin angajamentul comunității internaționale, concretizat în Agenda 2030, 

se face apel la necesitatea generalizării educației timpurii, primare și 

secundare, o educație care să cuprindă pe toți copiii și adolescenții.  

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se extindă accesul la 

educația de calitate pentru fiecare copil și adolescent, să se pună capăt 

discriminării în sistemului educațional și să se acționeze pentru a se furniza o 

educație de calitate care să conducă la rezultate în raport cu învățarea.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aceste obiective nu se pot realiza decât printr-un efort susținut prin care 

să se asigure o ofertă globală sporită de cadre didactice calificate - cu 

aproximativ 69 de milioane mai mult decât situația din prezent. 

Stabilirea temei Zilei Internaționale a Educației pentru anul 2018 ca fiind 

"Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat" are la bază 

această realitate. De asemenea, se raportează la prevederile Declarației 

Universale a Drepturilor Omului, adoptată în urmă cu 70 de ani, care a validat 

educația ca fiind un drept fundamental.  

 

În acest context se reamintește guvernelor și comunității internaționale 

importanța protejării acestui drept, prin investiții care să producă forță de 

muncă puternică, inclusiv în țările afectate de conflicte.  

Pentru a putea asigura tuturor copiilor cadrul unei bune învățări și a-i 

educa să ocupe un loc potrivit în societate, cadrele didactice trebuie să 

beneficieze de formare și de suport prin care să poată să acționeze înspre 

satisfacerea nevoilor educaționale ale tuturor studenților, inclusiv celor 

marginalizați. 

 

Este o certitudine faptul că lipsa cadrelor didactice împiedică eforturile 

de a realiza o educație echitabilă, incluzivă și de calitate pentru toți - în special 

în țările care se confruntă cu sărăcia, sau în ţările afectate de crize prelungite, 

precum și în regiunile cu ritm mare de creștere a populației tinere, care ar trebui 

educată.  

Pentru a răspunde cererii de noi cadre didactice, autoritățile sunt puse în 

situația de a angaja persoane necalificate sau cu un nivel redus de calificare, 

ceea ce conduce în timp la coborârea standardelor profesionale și a cerințelor 

de calificare.  

Unii profesori sunt în situația de a preda discipline pentru care nu au 

pregătire didactică sau pedagogică. În țările sărace, răspunsul la deficitul de 

cadre didactice a reprezentat o creștere a efectivelor de elevi la clasă, cu un 

impact devastator asupra calității educației și a volumului de muncă al cadrelor 

didactice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

În consecință, educația copiilor și tinerilor marginalizați sau aparținând 

unor grupuri vulnerabile ajunge să fie făcută de profesori fie mai puțin 

experimentați, fie suplinitori, pentru care este dificil de a se asigura o formare 

continuă eficientă.  

 

Este dificil de a forma pe acei educatori care își desfășoară activitatea în 

zone de risc, în situații de urgență sau pe grupuri preponderent vulnerabile, 

precum fete care au fost forțate să-și părăsească casele sau cu acei copii din 

familii dezrădăcinate din cauza conflictelor armate, a violenței sau a dezastrelor 

naturale sau care au nevoi educaționale speciale și complexe. 

 

În ciuda recunoașterii pe scară largă a faptului că educatorul este  

esențial pentru obținerea unei educații de calitate, statutul social și aprecierea 

profesiei nu sunt la nivelul importanței muncii pe care acesta o face.  

Prestigiul scăzut împiedică eforturile de recrutare și menținere în sistem a 

cadrelor didactice din țările bogate și sărace, deopotrivă.  

 

Ca răspuns, guvernele și partenerii din domeniul educației / societatea 

civilă trebuie să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți calitatea formării inițiale 

și continue a profesorilor. Toți cei care optează să devină profesori trebuie să 

beneficieze de o educație inițială calificată, de facilitarea accesului la 

profesiune a celor care sunt dedicați și să aibă oportunități de dezvoltare 

profesională de înaltă calitate pentru fromarea și dezvoltarea de competențe 

pe tot parcursul carierei.  

De asemenea este foarte important ca fiecare educator să creadă în 

profesiunea sa, numai astfel va putea să demonstreze beneficiarilor și societății 

în ansamblul ei că a fi profesor este rezultatul unei decizii asumate și valoroase, 

care trebuie menținută asigurându-se salarii decente și condiții corespunzătoare 

de muncă. 

Cu ocazia acestei zile, în care se celebrează contribuțiile importante ale 

cadrelor didactice la îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor din întreaga lume, 

trebuie reconfirmate angajamentele celor răspunzători de decizii pentru a 

acționa înspre creșterea ofertei de cadre didactice calificate la nivel global.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNESCO și partenerii săi îndeamnă toate guvernele și comunitatea 

internațională să se alăture acestui efort, astfel încât pentru toți copiii și tinerii, 

indiferent de circumstanțe, să se poată asigura dreptul la o educație de 

calitate și la un viitor mai bun. 

 

 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002657/265734e.pdf 


